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Veřejná ekonomika a správa pro dvouoborová studia

Akademický rok: 2023/2024

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa

Garantující katedra: Katedra veřejné ekonomie

Forma a typ studia: prezenční bakalářské dvouoborové

• charakteristika oboru a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Dvouoborové studium Veřejná ekonomika a správa (ESF MU) a Francouzský jazyk pro

hospodářskou činnost (PedF MU)

Studenti oboru Veřejná ekonomika a správa musí:

• získat minimálně 90 kreditů v požadované struktuře, tj. absolvovat všechny předměty povinné,

31 kreditů z předmětů povinně volitelných (včetně předmětů Teze bakalářské práce, Bakalářský

seminář 1 a 2)a 2 kredity z volně volitelných předmětů;

• absolvovat výuku tělesné výchovy a sportu a získat 2 kredity (podmínky a nabídku předmětů

naleznete vmanuálu studenta a na webových stránkách Fakulty sportovních studií);

• absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce nebo zahraniční pobyt (lze využít nabídku

všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách univerzity, pokud to jejich

vyučující umožňují);

• student si povinně volí předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1;

• Jazyk I – v daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia

v celém rozsahu Jazyk I/1–I/4.

Bakalářská práce a státní závěrečná zkouška

Téma bakalářské práce si student volí na ESF MU ve 2. ročníku v termínu daném harmonogramem

příslušného akademického roku, a to z témat určených v Rozpise v IS MU pro obor Veřejná eko-

nomika a správa. Státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat zvlášť na obou oborech (tzn.

zvlášť na ESF MU a PedF MU); bakalářskou práci si zapisuje a obhajuje pouze na oboru Veřejná

ekonomika a správa na ESF MU.

Dvouoborové studium Veřejná ekonomika a správa (ESF MU) a zvolený obor na Fakultě

sociálních studií MU (FSS MU), na Fakultě filozofické MU (FF MU) nebo na Fakultě peda-

gogické MU (PedF MU)

Studenti oboru Veřejná ekonomika a správa musí:

• získat minimálně 90 kreditů v požadované struktuře, tj. absolvovat všechny předměty povinné,

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/18203-verejna-ekonomika-a-sprava
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zakladni-studijni-povinnosti
https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-verejne-ekonomie/szz-na-kve
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta
http://www.fsps.muni.cz/
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29 kreditů z předmětů povinně volitelných a 4 kredity z volně volitelných předmětů;

• absolvovat výuku tělesné výchovy a sportu a získat 2 kredity (podmínky a nabídku předmětů

naleznete vmanuálu studenta a na webových stránkách Fakulty sportovních studií);

• absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce nebo zahraniční pobyt (lze využít nabídku

všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách univerzity, pokud to jejich

vyučující umožňují);

• student si povinně volí buď předmět Základy ekonomie, nebo předměty Mikroekonomie 1 a

Makroekonomie 1. Volba předmětu je doporučena dle toho, z jakých předmětů bude student

skládat Státní závěrečnou zkoušku.

Bakalářská práce a státní závěrečná zkouška

Téma bakalářské práce si student volí buď na ESF MU nebo na partnerské fakultě, a podle toho

si zapisuje z povinně volitelných předmětů předměty vztažené k bakalářské práci vždy právě na

jedné z fakult (pro ESF MU se jedná o předměty Teze bakalářské práce, Bakalářský seminář 1 a 2).

Na ESF MU si student téma bakalářské práce volí ve 2. ročníku v termínu daném harmonogramem

příslušného akademického roku pro ESF, a to z témat určených v Rozpise v IS MU pro obor Veřejná

ekonomika a správa. Při výběru témat z nabídky druhého oboru se řídí vnitřními předpisy FSS

MU/FF MU/PedF MU. Státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat zvlášť na obou oborech

(tzn. zvlášť na ESF MU a FSS MU/FF MU/PedF MU) a bakalářskou práci obhajuje v rámci SZZ na té

fakultě, kam téma práce oborově přísluší (podle pravidel uvedených vmanuálu studenta).

Státní závěrečná zkouška má dvě podoby

(v závislosti na předmětech, které student zvolí v průběhu svého studia)

1. Pokud student zvolí během svého studia předmět Základy ekonomie, skládá se státní závěrečná

zkouška z těchto částí:

• Obhajoba bakalářské práce – je složena z prezentace práce, z přečtení posudků a diskuze,

dále z rozpravy s komisí.

• Zkouška z Ekonomie a Veřejné ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Základy eko-

nomie a Veřejná ekonomie).

• Zkouška z Ekonomiky veřejného sektoru.

2. Pokud student zvolí běhemsvého studia předmětyMikroekonomie 1 aMakroekonomie 1, skládá

se státní závěrečná zkouška z těchto částí:

• Obhajoba bakalářské práce – je složena z prezentace práce, z přečtení posudků a diskuze,

dále z rozpravy s komisí.

• Zkouška z Ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Mikroekonomie 1 a Makroekono-

mie 1).

• Zkouška z Veřejné ekonomie a správy.

https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta
http://www.fsps.muni.cz/
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta
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Studium jazyků

Jazyk I – Během studia si v daném semestru student volí pouze jeden z nabízených jazyků na ESF,

a to v celém rozsahu Jazyk I/1–I/4 nebo musí splnit jazykovou povinnost na partnerské fakultě FSS,

FF, PedF.

Volitelné předměty

Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech programůnebo

z přehledu volitelných předmětů nebo z nabízených předmětů fakult zařazených do celouniver-

zitního základu, a to do požadovaného minimálního počtu 90 kreditů.

Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student – Kontrola prů-

chodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student – Známky za celé studium, získané kredity a

stud. průměr.

1. ročník

1. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BDX_AKAP
Akademické psaní (ESF) z 2 kr. 0/0

Nekuda, Nekuda, Poláček, Rimešová

Prerekvizity: ! NOWANY ( BKE_AAOP ) && (! BKE_AAOP )

BPP_ZAPR
Základy práva (KPr) zk 4 kr. 1/2

Ronovská, Dobešová, Hampl, Dvořáková, Hampl, Pšenko, Pumprlová, Šedová,

Špetík, Štěrba

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPZAPR.

BPV_EVSE
Ekonomika veřejného sektoru (KVE) zk 6 kr. 2/2

Bakoš, Hrůza, Jahoda, Malý, Müllner, Pala, Pavlík, Soukopová, Svoboda, Špalková,

Wildmannová, Müllner, Svoboda

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

BPJ_JI1A
Jazyk I/1 - Angličtina (CJV) z 4 kr. 0/4

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Oplatková Plocková, Phillips, Pojslová,

Punčochářová, Putnová, Stejskalová, Špácová, Tóthová, Václavík

Prerekvizity: (! BPJ_JI1F )||(! BPJ_JI1N )||(! BPJ_JI1S )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1A

BPJ_JI1F
Jazyk I/1 - Francouzština (CJV) z 4 kr. 0/4

Červenková, Pojslová

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1F

https://is.muni.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=1456;obdobi=8303;uzel=2514355
https://is.muni.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=1456;obdobi=8303;uzel=2514355
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BDX_AKAP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=1456
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPP_ZAPR
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561021
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPV_EVSE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI1A
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI1F
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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BPJ_JI1N
Jazyk I/1 - Němčina (CJV) z 4 kr. 0/4

Sojková, Pojslová

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1N

BPJ_JI1S
Jazyk I/1 Španělština (CJV) z 4 kr. 0/4

De Azevedo Camacho, Pojslová

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPE_MIE1
Mikroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2

Kvasnička, Tomeš, Coufalová, Fitzová, Chovancová, Kachur, Kecskésová, Kloupar,

Kutlak, Moučka, Paleta, Pařil, Ševčík, Šuterová, Fikejs

Prerekvizity: (! BPE_MIC1 ) && (! BKE_MIE1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 ,

BKE_MIE1 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

BPE_ZEKO
Základy ekonomie (KEk) zk 4 kr. 2/0

Jandová, Tomeš

Prerekvizity: (! BPE_MIE1 ) && (! BPE_MAE1 ) && (! BKE_MAE1 ) && (! BKE_MIE1

) && ! NOWANY ( BPE_MIE1 , BPE_MAE1 ) && forma ( P ) && typ_studia ( BNM )

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu. Nezapisují si

studenti, kteří mají dle stud. plánu povinnost absolvovat BPE_MIE1 a BPE_MAE1.

Students who are required to complete BPE_MIE1 and BPE_MAE1 according to

the study plan do not enroll this course.

BPM_VTMA
Vstupní test do matematiky (KAMI) z 0 kr. 0/0

Bauer, Chvátal, Kokrda, Matulová

2. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BPV_VES1
Veřejná správa 1 (KVE) zk 6 kr. 2/1

Hrůza, Navrátil, Nemec, Páleníková, Špaček, Hrůza, Špaček

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

BPJ_JI2A
Jazyk I/2 - Angličtina (CJV) zk 5 kr. 0/4

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Phillips, Pojslová, Punčochářová, Putnová,

Stejskalová, Tóthová, Václavík

Prerekvizity: ( BPJ_JI1A )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2A

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI1N
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI1S
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPE_MIE1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPE_ZEKO
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPM_VTMA
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561014
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_VES1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI2A
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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BPJ_JI2F
Jazyk I/2 - Francouzština (CJV) zk 5 kr. 0/4

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI1F )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2F

BPJ_JI2N
Jazyk I/2 - Němčina (CJV) zk 5 kr. 0/4

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI1N )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2N

BPJ_JI2S
Jazyk I/2 Španělština (CJV) zk 5 kr. 0/4

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: BPJ_JI1S

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPE_MAE1
Makroekonomie 1 (KEk) zk 8 kr. 2/2

Žídek, Fitzová, Chovancová, Jonáš, Kutlak, Moučka, Paleta, Špetík, Zimčík,

Kupčíková, Lukášová, Punčochářová, Stejskalová, Tsintskiladze Laxton

Prerekvizity: (! BPE_AMA1 )&&(! BKE_MAE1 ) && (! BPE_MAC1 ) && (! NOWANY (

BKE_MAE1 , BPE_MAC1 , BPE_AMA1 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

BPM_MATE
Matematika (KAMI) zk 6 kr. 2/2

Matulová, Bauer, Cabalka, Dzúrik, Franců, Halaštová, Chvátal, Janoušková,

Kokrda, Lorková, Másilko, Matulová, Nováková, Prokop, Račková, Reichel,

Sedláková, Suchánek, Žárská

Prerekvizity: ( BPM_VTMA )

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

2. ročník

3. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BPH_ZMAN
Základy managementu (KPH) zk 5 kr. 2/1

Pirožek, Kuchynková, Šafrová Drášilová, Procházka, Klapalová, Smutný

Prerekvizity: (! BPH_MAN1 )&&(! NOWANY ( BPH_MAN1 ))&&(! fakulta ( ESF )||

obor ( FJHC ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI2F
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI2N
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI2S
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPE_MAE1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPM_MATE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561014
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPH_ZMAN
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
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BPV_VEEK
Veřejná ekonomie (KVE) zk 8 kr. 2/2

Malý, Hyánek, Dvořáková, Hyánek, Pejcal, Špalková

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

BPJ_JI3A
Jazyk I/3 - Angličtina (CJV) z 3 kr. 0/2

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Oplatková Plocková, Phillips, Pojslová,

Punčochářová, Putnová, Stejskalová, Václavík

Prerekvizity: ( BPJ_JI2A )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A

BPJ_JI3F
Jazyk I/3 - Francouzština (CJV) z 3 kr. 0/2

Červenková, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI2F )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3F

BPJ_JI3N
Jazyk I/3 - Němčina (CJV) z 3 kr. 0/2

Sojková, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI2N )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3N

BPJ_JI3S
Jazyk I/3 Španělština (CJV) z 3 kr. 0/2

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: BPJ_JI2S

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPM_STA1
Statistika 1 (KAMI) zk 5 kr. 2/2

Ráboňová, Cabalka, Dzúrik, Chvátal, Matulová, Ráboňová, Reichel

Prerekvizity: ( BPM_VTMA )

4. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BPV_ERNO
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (KVE) zk 8 kr. 2/2

Hyánek, Pejcal, Hyánek, Pejcal, Střížová

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPV_VEEK
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI3A
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI3F
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI3N
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPJ_JI3S
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPM_STA1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561014
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_ERNO
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
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BPV_VEF1
Veřejné finance 1 (KVE) zk 8 kr. 2/2

Jahoda, Bakoš, Dvořáková, Páleníková, Jahoda, Kotolová

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

BPJ_JI4A
Jazyk I/4 - Angličtina (CJV) zk 4 kr. 0/2

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Phillips, Pojslová, Punčochářová, Putnová,

Stejskalová, Václavík

Prerekvizity: ( BPJ_JI3A || BPJ_CMIC )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4A

BPJ_JI4F
Jazyk I/4 - Francouzština (CJV) zk 4 kr. 0/2

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI3F )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4F

BPJ_JI4N
Jazyk I/4 - Němčina (CJV) zk 4 kr. 0/2

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: ( BPJ_JI3N )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N

BPJ_JI4S
Jazyk I/4 Španělština (CJV) zk 4 kr. 0/2

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: BPJ_JI3S

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPF_FIRI
Finanční řízení (KFin) zk 6 kr. 2/2

Lyócsa, Sponerová, Vágnerová Linnertová, Gric, Kajurová, Moravcová, Nešleha,

Procházka, Sponerová, Vágnerová Linnertová

Prerekvizity: BPE_MIE1 && BPE_MAE1

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

BPF_OSFI
Osobní finance (KFin) zk 8 kr. 2/2

Oškrdalová, Oškrdalová

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_VEF1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI4A
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI4F
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI4N
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPJ_JI4S
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPF_FIRI
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPF_OSFI
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
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BPV_TEBP
Teze bakalářské práce (KVE) z 3 kr. 0/0

Fónadová, Hyánek, Jahoda, Špalková

Prerekvizity: (! NOW ( BPV_BAPR )&&(! BPV_BAPR ))

3. ročník

5. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BPF_FIU1
Finanční účetnictví 1 (KFin) zk 8 kr. 2/2

Hýblová, Hvozdenská, Hýblová, Křížová, Nečas, Nešleha, Oškrdalová, Valouch,

Kupčíková

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPV_BAS1
Bakalářský seminář 1 (KVE) z 5 kr. 0/2

Fónadová, Hyánek, Špalková

Prerekvizity: BPV_TEBP

Poznámka: Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s

vedoucím práce.

6. semestr (jarní)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BPV_BAS2
Bakalářský seminář 2 (KVE) z 5 kr. 0/2

Hyánek, Špalková

Prerekvizity: BPV_BAS1

Poznámka: Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si

studenti, kteří absolvovali předmět BPV_BAS1.

BPV_VESP
Veřejná a sociální politika (KVE) zk 6 kr. 2/1

Pavlík, Wildmannová

Legenda

Povinné předměty

Povinné předměty v rámci vybraného bloku

Povinně volitelné předměty

Povinná volba jazyka

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_TEBP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPF_FIU1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BPV_BAS1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_BAS2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BPV_VESP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
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Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy

přednášek skrze systém Studium online.

U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější

zhlédnutí v systému Studium online.

Předměty státní závěrečné zkoušky

1. mateřsky na ESF MU:

• Obhajoba závěrečné bakalářské práce

• Odborná rozprava

2. mateřsky na partnerské fakultě:

• Odborná rozprava

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:20


